
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  3/25-02-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 29/2019 Θέμα:  Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στη γνωμοδότηση επί 

της  εφαρμογής  της  με  αριθμό  18046/2018  απόφασης  του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  25 

Φεβρουαρίου  2019  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης» σε τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 948/20-02-2019 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως 

και Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Χρυσοχόου Παύλος

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Φωτιάδης Αθανάσιος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
8. Δημητρίου Δημήτριος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Δ/ντρια  Διοικητικών  & Οικ.  Υπηρεσιών κ.  Κωστίκα 

Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 « « Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση …»  

Ομοίως  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  περ.  η)  παρ.  2  του  άρθρου  5  του  Ν.  1069/80 

«Ειδικότερα  το  Διοικητικό  Συμβούλιο:…  αποφασίζει  για  την  άσκηση  ενδίκων  βοηθημάτων  και  

ενδίκων  μέσων,  για  την  παραίτηση  από  αυτά,  καθώς  και  για  συμβιβασμούς  δικαστικούς  ή  

εξώδικους».
Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι με την με αριθμό 18046/2018 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών- Εργατικές Διαφορές) η 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης υποχρεώνεται να αποδέχεται τις υπηρεσίες των εναγόντων (23 υπαλλήλων της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης) με την καταβολή των αποδοχών τους όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31-10-

2012, σε περίπτωση δε άρνησης της απειλεί σε βάρος της χρηματική ποινή εκατόν πενήντα (150) 

ευρώ για κάθε μήνα μη συμμόρφωσης με την ανωτέρω υποχρέωση ως προς έκαστο ενάγοντα. 

Απαγορεύει  στην  εναγόμενη  να  κοινοποιεί  τα  προσωπικά  στοιχεία  των  εναγόντων  προς  την 

Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών με την επωνυμία «Ενιαία Αρχή Πληρωμών» καθώς και προς 
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την  Υπηρεσία  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  με  την  επωνυμία  «Μητρώο  Απογραφής 

Μισθοδοτούμενων  Ελληνικού  Δημοσίου»  προκειμένου  να  απέχει  από  την  καταβολή  της 

μισθοδοσίας τους μέσω της «Ενιαίας Αρχής Πληρωμών» και την επικαιροποίηση του «Μητρώου 

Απογραφής  Μισθοδοτούμενων  Ελληνικού  Δημοσίου».  Κηρύσσει  δε  την  απόφαση  προσωρινά 

εκτελεστή καθώς πιθανολογείται ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση θα προκαλέσει σημαντική ζημία 

στους ενάγοντες ενώ πρόκειται και για εργατικές απαιτήσεις (άρθρα 907,908 παρ.1 910 ΚΠολΔ).

Στη συνέχεια  ο  Πρόεδρος έθεσε  υπόψη των μελών έγγραφο της Προϊσταμένης  όπου 

αναφέρονται  τα  εξής:  «…καθώς  η  ανωτέρω  απόφαση  είναι  σημαντική  αφενός  για  τους 

εργαζόμενους της επιχείρησης αφού αφορά στον καθορισμό των καταβαλλόμενων αποδοχών τους,  

αφετέρου έχει ιδιαίτερη σημασία για την εύρυθμη και τη σύμφωνη με τον Νόμο λειτουργία της  

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. διότι η εκτέλεση της αφορά σε καταβολή αποδοχών – που συνεπάγεται τόσο κόστος για  

την  επιχείρηση,  όσο  και  σοβαρό  μερίδιο  ευθύνης  για  εμένα  προσωπικά  ως  εκκαθαριστή  της  

μισθοδοσίας του προσωπικού της -  απαιτείται η συμβουλή νομικού με εξειδίκευση στα εργατικά  

θέματα,  στο  πλαίσιο  διασφάλισης  της  νομιμότητας  των  εκδοθέντων  χρηματικών  ενταλμάτων,  

προκειμένου η καταβολή μισθοδοσίας να είναι σύμφωνη και σε εφαρμογή της ανωτέρω με αριθμό  

18046/2018   απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Για τους λόγους αυτούς,  

παρακαλώ πολύ όπως λάβετε σχετική απόφαση για ορισμό δικηγόρου, προκειμένου να προβεί σε  

γνωμοδότηση   σχετικά  με  τον  τρόπο  εφαρμογής  της  με  αριθμό  18046/2018  απόφασης  του  

Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  και  ειδικότερα  επί  σχετικών  ερωτημάτων  που  θα  

υποβληθούν από πλευράς του Διοικητικού Τμήματος στον συγκεκριμένο δικηγόρο …». 

Ο  Πρόεδρος  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  και  τη  σημαντικότητα  του  θέματος, 

προτείνει  την  ανάθεση  στη  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  κ. Πολυτίμη  Τασίκα  (ΑΜΔΣΘ:  8275),  με 

εμπειρία στο εργατικό δίκαιο και ίδια γνώση επί της υπόθεσης, να γνωμοδοτήσει και να παράσχει 

έγγραφες  νομικές  συμβουλές  σχετικά  με  τον  τρόπο  εφαρμογής  της  με  αριθμό  18046/2018 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και επί ερωτημάτων που θα υποβληθούν 

από την προϊσταμένη του Διοικητικού Τμήματος. Η αμοιβή της δικηγόρου βάσει χρονοχρέωσης (ν. 

4193/2013)  ανέρχεται  σε  880,00€  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  καθώς  εκτιμάται  ότι  θα 

απαιτηθούν τουλάχιστον έντεκα (11) ώρες απασχόλησης (ήτοι 11ώρες *80,00€=880,00€ πλέον 

Φ.Π.Α.). 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου,  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  την  με  αριθμό  18046/2018  απόφαση  του  Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και την εισήγηση του Διοικητικού Τμήματος 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Αναθέτει στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Πολυτίμη Τασίκα (ΑΜΔΣΘ: 8275) να γνωμοδοτήσει ως 

προς  τον  τρόπο  εφαρμογής  της  με  αριθμό  18046/2018  απόφασης  του  Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και επί ερωτημάτων που θα υποβληθούν από την Προϊσταμένη 

του Διοικητικού Τμήματος.
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2. Η αμοιβή της δικηγόρου ορίζεται, βάσει των διατάξεων ν. 4194/2013 περί χρονοχρέωσης, στο 

ποσό των 880,00€ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 11ώρες*80,00€).

3. Ψηφίζεται πίστωση ποσού 880,00€ από τον Κ.Α. 64-01-01-0000 και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

από τον Κ.Α. 54-02-02-0623 προϋπολογισμού έτους 2019.

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 3 απόφαση 29/25-02-2019

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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